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HZ solutions ontwikkelt en produceert nieuwe, technische  
oplossingen uit band en draad. Concrete voorbeelden zijn  
bevestigingssystemen zoals koppelbanden, klembeugels,  
montageclips, etc. Maar ook andere - minder gebruikelijke -  
oplossingen leveren wij, zoals dieptrekonderdelen voor rönt-
genbuizen en EMC-shields voor elektronicaproducenten .  

Welke innovatieve oplossing voor u het meest geschikt is, 
staat centraal tijdens de kennismaking en ontwikkeling. Dan 
leggen we het probleem vast, inventariseren we uw wensen 
en gaan op zoek naar de meest ideale verbinding. Deze  
ontstaat door out-of-the-box te denken. Uitsluitend dán 
krijgt u de oplossing die voor u straks het verschil maakt. 

Maar met een ontwerp of model bent u er nog niet. Daarom maken wij er voor u ook een product van. In kleine  
of in grote volumes. Van bladveren, tot draadveren, stansdelen en draadvormen. In staal, koper of RVS. Alles  
vanzelfsprekend met korte levertijden, een constante hoge kwaliteit (ISO9001) en concurrerende prijzen. 

Ontwikkelen ... en produceren

www.hzsolutions.nl - De creatieve specialist in bevestigingsoplossingen, veren  & draadvormen



Losse eindjes aan elkaar knopen is een vak apart. Maar wel  
nodig om een lang touw te krijgen. Zo is het ook met  
diverse technische producten, die vaak ontworpen zijn vanuit 
hun eigen functionaliteit en kracht. Om ze echter optimaal te 
laten presteren, moeten ze aansluiten op bestaande systemen, 
structuren en processen. Maar hoe?
HZ solutions verbindt. Wij ontwikkelen - en produceren - 
technische oplossingen uit band en draad. Daarbij koppelen  
we uw specifieke wensen en behoeften met onze ervaring, 
kennis en creativiteit. Het gevolg? Een praktisch, betaalbaar  
en vooral: doelgericht nieuw product …, waar u een touw aan  
kunt vastknopen! 

Deze meerwaarde …. ontstaat niet zomaar. Daar gaat een intensief proces aan vooraf, van inventariseren,  
bedenken, ontwerpen, ervaren, ontwikkelen en verbinden. Daarbij draait veel om techniek en innovatievermogen, 
maar niet alles. De beste verbindingen ontstaan altijd door samenwerking. Met u. Het gaat ten slotte om uw  
onderneming en uw toekomst! 

VOORDEEL
Dus is ons vizier gericht op uw gemak en voordeel. Daarom leiden onze oplossingen tot kostenbesparing, tot  
gemak, maar zijn ze ook onderscheidend ontwikkeld: slim, betrouwbaar, eenvoudig en functioneel. Zodat u  
optimaal profiteert. En vanzelfsprekend voldoen ze aan de hoogste kwaliteitseisen, conform ISO 9001. 

Samenwerken ... met u!


